Expert en cervell adverteix d'un enorme
augment en tumors dels telèfons mòbils
Expert adverteix del enorme augment
en els tumors de cervell, i demana a la
indústria a prendre mesures immediates
per reduir la radiació.
Els telèfons mòbils podrien matar a
moltes més persones que fumar o
asbest, un estudi realitzat per un expert
en càncer guardonat ha conclòs

Dr. Vini Khurana

Ell diu que la gent ha d'evitar el seu ús sempre que sigui possible i
que els governs i la indústria de la telefonia mòbil ha de prendre
"mesures immediates" per reduir l'exposició a la seva radiació.

L'estudi, realitzat pel Dr Vini Khurana, és l'acusació més devastadora
publicat encara dels riscos de salut.Es basa en la creixent evidència
exclusivament a The Independent on Sunday va informar a l'octubre
que l'ús de telèfons mòbils durant 10 o més anys pot duplicar el risc
de càncer cerebral.Els càncers triguen almenys una dècada per
desenvolupar, invalidant garanties oficials de seguretat sobre la base
d'estudis anteriors que van incloure pocs, si algun, les persones que
havien utilitzat els telèfons durant tant de temps.
A principis d'aquest any, el govern francès va
advertir contra l'ús de telèfons mòbils,
especialment pels nens.Alemanya també
aconsella a la seva gent per minimitzar l'ús de
l'auricular, i l'Agència Europea de Medi Ambient
ha fet una crida a les exposicions que es
redueixi.
Professor Khurana és un neurocirurgià d'alt nivell que ha rebut 14
premis en els darrers 16 anys, ha publicat més de tres dotzenes
d'articles científics van revisar més de 100 estudis sobre els efectes
dels telèfons mòbils

Ell ha posat els resultats en un lloc web cirurgia del cervell, i un paper
sobre la base de la investigació està sent revisada per experts per a
la seva publicació en una revista científica.
Ell admet que els mòbils poden salvar vides en situacions
d'emergència, però conclou que "no és un òrgan important i creixent
d'evidència d'un vincle entre l'ús del telèfon mòbil i certs tumors
cerebrals".Ell creu que aquesta serà "definitivament provada" en la
pròxima dècada.

Prenent nota que els tumors cerebrals malignes representen "un
diagnòstic de la vida interminable", afegeix: "Actualment estem
experimentant una situació reactiva sense control i perillós." Tem que
"a menys que la indústria i els governs prenguin mesures immediates
i decisives",la incidència de tumors cerebrals malignes i la taxa de
mort associada es va observar un augment a nivell mundial dins
d'una dècada a partir d'ara, i per llavors pot ser massa tard per
intervenir mèdicament.

"Es preveu que aquest perill té molt més àmplies ramificacions de
salut pública que l'asbest i el tabaquisme", diu el professor Khurana,
que va dir a The Independent on Sunday es deu en part a la seva
avaluació basada en el fet que tres milions de persones utilitzen
actualment els telèfons a tot el món, tres vegades mésmolts com el
fum.Fumar mata uns cinc milions a tot el món cada any, i l'exposició
a l'asbest és responsable de tantes morts a Gran Bretanya com
accidents de trànsit.

La setmana passada, la Mobile Operators Association acomiadats
Khurana estudi com "una discussió selectiva de la literatura científica
per un individu". Es creu que "no presenta una anàlisi equilibrat" de
la ciència publicada, i "arriba a conclusions oposades a l'OMS i més de
30 altres opinions d'experts científics independents".
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